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Boş zaman
diye birşey yoktur,

boşa geçen
zaman vardır.

Tagore

Söz ola...

Hindistan’a Yolculuk…
Feyyaz Yalçın

Hindistan ve Uzakdoğu bilgelik öğretilerini küçük 
yaşlarımda kitaplardan tanımış, yoga ve meditasyon 
tekniklerini deneyimlemiştim. Bu erken tanışıklık içten içe 
bir zevke dönüşmüştü.

Sathya Sai Baba organizasyonunun Anadolu bilgeliği 
ve semâ ritüeline yıllardır gösterdiği yakın ilgi bu yıl 
nihayet bir davete dönüştü. Bizler de bağımsız semazen ve 
müzisyen dostlarla 10 kişilik bir grup oluşturup, Bengalore 
üzerinden ulaştığımız Sathya Sai Baba’nın doğum yeri 
olan Puttaparthi kasabası ve Prasanthi Nilayam aşramında 
bulduk kendimizi.

Ortadoğu ülkeleri yıllık hac ziyareti döneminde Sathya 
Sai Baba’nın türbesinin önündeki aşram meydanında 
gerçekleştirdiğimiz Semâ Ritüelini yaklaşık 22 bin sâlik 
coşkuyla izledi. Semâ öncesi bendenizin Anadolu bilgeliği 
üzerine yaptığım sunum ve klasik tekke ilâhileri konseri 
bir bütün olarak saliklerin üzerinde derin bir etki bıraktı. 
Semâ’dan hemen sonra kendi Veda ilâhileriyle devam 
ettiler, hepsi iç içe bir bütünsellikte… 

Yıllar önce içsel olarak deneyimleyebildiğim Hint 
öğretilerinin zahiren de içinde olup, dünyanın dört bir 
yanından gelmiş saliklerle bir arada, Anadolu bilgeliği 
zevkini paylaşmak, hepsi iç içe bir bütünsellikle var olmak, 
tüm ekibimizde ve saliklerde derin bir iz bıraktı.

Anadolu Bilgeliği 
Sunumu
Feyyaz Yalçın

Sevgili Dostlar,

Bizleri bu güzel aşrama ve aranıza davet etmenizden şeref 
duyuyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye’den, İstanbul’dan geliyoruz. 
Oradaki bütün dostlarımızın sevgi ve selâmlarıyla...

Geldiğimiz bölgenin coğrafi adı Anadolu’dur. Anadolu, 
Batı ile Doğu arasında sadece coğrafi değil, aynı zamanda 
kültürel ve tinsel bir köprü oluşturmuştur ve hâlâ bu rolünü 
sürdürmektedir. Antik Yunan felsefesi bu topraklarda 
doğmuş, Mısır’dan kadim Hermes Trimegistus bilgelik 
öğretisi ile beslenerek Batı felsefesinin temellerini 
oluşturmuştur.

Tarih boyunca Anadolu topraklarında 40 adet uygarlık 
yaşamış, Batı ile Doğu arasındaki bu köprü tinsel bir tarlaya 
dönüşmüştür. Asya’dan Timur istilası ile göç eden Türklerin 
taşıdığı bilgelik öğretisi, Anadolu’nun bu tinsel bereketinde 
yeşermiş, meyvelerini vermiştir.

(Devamı 3. sayfada) 

Nurgül Demirdöven, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce 
Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nü 1996 yılında 
bitirdi. 1997–2002 yılları arasında aynı bölümde 
araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1996 yılından 
itibaren Ayna Yayınevi, Adam Yayınları, Ayrıntı 
Yayınları, AAV Yayınları gibi farklı yayınevleri 
tarafından basılan J. Krishnamurti, J.G. Ballard, 
Zygmunt Bauman, John White, David Bohm gibi 
farklı yazarların eserlerinde ve dergilerde çevirmen 
ve/veya editör olarak görev aldı.  
 
2003 yılından bu yana Yıldız Teknik Üniversitesi 
Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi 
olarak hizmet veren Nurgül Demirdöven, eşzamanlı 
olarak eğitim, sosyal bilimler, felsefe, sanat, vb. 
konulu metinler ve film çevirileri alanlarında serbest 

çevirmen/editör olarak çalışmayı sürdürdü. Halen, 
Anadolu Aydınlanma Vakfı yönetim kurulu üyeliği ve 
vakfın aylık bülteni Düşün-ü-Yorum’un editörlüğünü 
yürütmektedir. Vakfın diğer yönetim kurulu 
üyelerinden Deniz Demirdöven’le 1998 yılından bu yana 
evlidir.

Soru: Mesleğini ‘dil’ üzerine seçmiş bir dostumuz olarak, 
‘çeviri’ eğitimi almaya ne zaman ve nasıl karar verdiğinizi 
sorarak başlayalım diliyorum röportajımıza…  
 
Nurgül Demirdöven: Ortaokul ve lisede eğitim dilimiz 
İngilizceydi. Benim öğrencilik yıllarımda üniversiteye 
hazırlanma süreci henüz bugünkü kadar çılgınca değildi; 
dershanelere bağımlılık daha azdı, okulunuzla ilişkiniz lise 
bitene kadar daha verimli geçerdi. Mesela lise yıllarında 
bizim çok yoğun edebiyat derslerimiz vardı, hem Türkçe 
hem İngilizce. Klasik ve modern dönem yazar ve şairleriyle 
orijinal dillerinde tanışmak heyecan vermişti bana, bir 
Shakespeare sonesini okumaya girişmek büyük bir zevkti, 
öğrendiğiniz dilin eski formlarını anlamaya uğraşmak, 
bulmaca çözer gibi... 
 
O zamanlar üniversitede ‘dil’le ilgili bir bölümde 
okumamın bana uygun olacağını düşündüm. Açıkçası dille 
ilgili bölümler içinde çeviri bölümünü o kadar bilinçli 
seçmemiştim, ama şansım varmış, ilk tercihimi kazandım. 
Sonradan çok memnun oldum, çünkü sadece yabancı bir 
dile bağımlı kalmamış oldu eğitimim; yıllar içinde yabancı 
dilin aslında insanın anadilinin gelişimi için ne kadar 
önemli olduğunu da anladım. (Devamı 3. sayfada) 

AYIN KONUĞU: Nurgül Demirdöven Deniz Tipigil

2011-2012 Yılı 
Toplantılarımız Başlıyor 

Anadolu Aydınlanma Vakfı 2011-2012 yılı 
toplantıları 18 Ekim 2011 Salı günü başlıyor. Bu 
yılki konumuz “Dil ve Dilin Farklı Boyutlarda 
İncelenmesi.” Toplantılarımız geçen yıl olduğu 

gibi Göztepe Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde Salı 
günleri 20:00-23:00 saatleri arasında gerçekleşecek.  

 
 

“Görme, ayırt etme, anlama, değerlendirme, görenin 
varlığıyla, özellikleriyle, ırasıyla; yaşam biçimi, 

yaşam koşulları, eğitim düzeyi ve ilgileriyle sıkı bir 
bağ içindedir: Bilincin biçim vermesinde, yaşamı 

‘bilince içerik’ olarak aktarmasında, ‘kavram dili’ne 
ve onun yeteneklerine tutsak olduğu görülür. Oysa, 
her toplum, gerçekte, bilindiği, ortaya konulduğu ve 
biçimlendirildiğinden daha düzensiz ve karmaşıktır; 

yaşam katmanlarında ve ilişkiler ağında, dilin tanımlı 
dünyasına yansıtılamayan, çok geniş ve girift bir 

‘simgesel-dünya-uzamı’ vardır. 
 

Bu nedenle, bir toplumun ‘yaşam-biçemi’, bilince 
içerik olmadan önce, törel ve simgesel bir yapıda, 
alışkanlıklara sinmiş olarak, yaşama gömülüdür. 

Ekinlerin bu simgesel arkatasarı, mitler, efsaneler, 
destanlar, masallar ve öykülerle örülüdür. Bir ekin, 

buralardan sürekli beslendiği gibi, bir toplumun ‘kimlik-
gücü’ de onlarda kaynağını bulur. 

 
Bilincin etkisiyle yaşam biçimlenirken, bunda, yaşam 

koşullarının, sanatsal beceri, dil ve ‘düşün-biçim’lerin 
büyük payı vardır. Eğer yaşam sanat yoluyla işlenip 

yansıtılmasaydı, dil onu bilinç için yorumlayıp anlamlı 
kılmasaydı, o ne anlaşılır, ne de ‘süreklilik ve gelişim’ 

kazanabilirdi.”
 

(Metin Bobaroğlu)
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Kitabı Yeniden 
Yazmak...

“Yazar iken furkanı; hurufat eder canı...” [1]

Tevrat’ta, okuyanı en şaşırtan öykülerdendir: İshak 
yaşlanmıştır ve artık gözleri iyi görmemektedir. Ölüm 
vaktinin yaklaştığını anlayınca ikizlerinden büyük olan 
Esav’ı yanına çağırıp kendisi için bir hayvan avlamasını, 
pişirmesini ve yemek için sunmasını ister. Böylece 
onu kutsayacak ve bereketli kılacaktır. Esav’ın annesi 
Rebeka ise bu duayı sevdiği oğlu Yakub’un almasını 
istediğinden bir plan yapar. Esav’ın kılla kaplı bedenine 
benzemesi için Yakub’un kollarını hayvan kıllarıyla 
kapatır ve Yakub babasının huzuruna kardeşi kılığında 
çıkar. İshak gözleri görmediğinden oğulları arasındaki 
farkı algılayamaz ve Esav’ın hakkı olan bereket duasını 
Yakub’a verir. İshak, oğlu tarafından aldatılmıştır ve 
artık geri dönmesi de mümkün değildir. Yakub, babasını 
kandırarak Esav’ın, kardeşinin hakkı olan ilk oğulluk 
bereketini alır... [2]

Gelenek Yakub’un bu hilesini sanılanın aksine olumsuz 
olarak nitelemez. Kimisi ilk oğulluk hakkının zaten 
Yakub’a ait olduğunu, Esav’ın bir çorba karşılığında [3] 
bu önemli hakkı satarak onu küçümsediğini ileri sürer. 
[4]

Bir kısım yorumcular ise tasavvufi bir bakış açısıyla 
Esav’ın bedeni ve bedensel arzuların tatmini ile 
ilgilenen bilinç hâlini, Yakub’un ise mânâya dönük, 
ruhâniyeti temsil ettiğini savunur. [5]

Anlatımın içerisinde Esav’ın ilk oğulluk hakkına sahip 
olmasının, ana rahminden ilk çıkan çocuk olmasına 
dayandığına itiraz eden bazı yorumcular, aslında ikiz 
çocuklardan büyük olanının doğum sırasında rahimden 
ikinci çıkan çocuk olmasını delil göstererek Yakub’u 

[1]  İsmail Emre, II. Doğuşlar Kitabı 4. Doğuş (zapt 30.11.948)
[2]  Tevrat’ta bu öykü Tekvin Kitabının 27. babında anlatılmaktadır.
[3]  Tevrat, Tekvin Kitabı 25:29-32. 
[4]  Bu yorum Rabenu Bahya’da, ayrıca Raşi’de bulunmaktadır. 
Pavlus’un İbranilere Mektubu 12:16 da Esav’ın durumu ile ilgili 
benzer bir aktarımda bulunur.
[5]  Midraş’tan alıntıdır. Ayrıca Luboviç Rabbi Joseph Isaac 
Schneersohn.

haklı çıkarırlar. [6]

Daha ortodoks bir diğer grup ise Yakub’un bu hilesini 
hoş görmeyerek, yaptığı bu işin yanlış olduğuna 
hükmeder, ancak ne var ki sonunda Tanrı’nın rahmetine 
sığınıp bağışlanmayı dilediğinden affedilmesinde bir 
mahsur bulunmadığını belirtirler. [7]

Bir diğer bakış açısına göre de Yakub’un bu hileli 
hareketi aklın kudretini göstermek için kitapta 
zikredilmiştir. Zira akıl bir cevherdir ve Hakk olanı 
istemek onun öz doğasında vardır. Dolayısıyla bu 
hareket aklın aşağılık olduğuna değil, Tanrısal olduğuna 
işarettir. [8]

En geniş anlamda yorumların geneli, Yakub’un bu 
hilesinin olumsuz bir hareket değil, Tanrısal bir planın 
dışlaşması olduğu yönündedir. Bütün bu yorumlar, 
doğrunun ne olduğunu olgunun kendi sınırlarında 
kalarak anlamak yerine, hikâyeye bütünsel bakarak 
olgunun ancak ereği üzerinden anlamlı olduğunu 
vurgulamaktadır.

Oysa Yakub kitap içerisinde tipolojik bir karakterdir. 
Başına birçok olay gelir. Bunlar karşısında bir tutum 
takınır. Bu tutumların ve aldığı kararların neye hizmet 
ettiği ancak ölümünden sonra netleşir. Çünkü her insan 
bir kalem gibi kendi hayatını yazar ve insan ancak son 
noktasını koyduktan sonra okunması mümkün bir kitaba 
dönüşür. Bu her kitabın zorunlu iç doğasıdır. Her kitap 
ancak bütünlüğünde, bütünlendiğinde anlamlıdır.

Yine de bu ve benzeri metinler gibi açık yapıtlarda son 
noktayı kitabın kendisi değil, okuyucu koymaktadır. 
Düz bir metin gibi okunduğunda her karakter bir kişiliği 
gösterir. Ancak metin kendini kapalı metinlerdeki 
gibi okuyucunun zihnine değil de açık metinlerdeki 
gibi anlayışına sunuyorsa bir son nokta olamaz. Açık 
yapıtlarda kitap daima virgül ile biter. Virgülden sonra 
her okuyan kendi anlayışıyla metne katılacaktır.

Dolayısıyla, okuyucu kitabın bütünselliği içine katılmış 
olacağından, her okuyan için kitap içindeki tüm 

[6]  Bu görüşü öne süren Raşi şöyle bir örnek verir: “Dar bir tüp alıp 
içine iki taş atarsak, ilk attığımız son, son attığımız da ilk çıkacaktır. 
Başka bir deyişle, Yakub rahme ilk girendir.”
[7]  Tövbe kavramı; İbranice “geri dönmek” anlamına gelen Teşuva.
[8]  Metin Bobaroğlu 

karakterler, olgular, olaylar, bağlamlar okuyucunun 
kendi tipolojisini oluşturacaktır. Yakub ve diğer tüm 
karakterler okuyanın kendi anlayışına, ahlâkına, 
imanına, yargı gücüne ya da en genel olarak sezgisine 
göre şekillenecektir. Diğer bir ifade ile kitabı her okuyan 
kitabın efendisi konumuna gelecektir.

Geriye aşılması gereken önemli bir engel kalmaktadır. 
Yakub’un hikâyesi Musa ile dile gelmiştir. Bu 
durumda okuyucu Musa’nın Yakub’unu yorumlamak 
durumundadır. Hatta Musa, Tora’nın kendisine Tanrı 
tarafından verildiğini söylediğine göre, Yakub’u 
Tevrat üzerinden anlamak isteyen okuyucu, onu ancak 
Musa’nın Rabbinin Musa’ya vahiy suretiyle bildirdiği 
haberin, okuyucunun kendi yorumundan geçmiş şekliyle 
bilecektir.

Öyleyse kitabı anlamak, belirli bir doğruyu bulmakla 
ilgili olamaz. Bu durumda onu anlamak, kitabı 
evrenselliğe bağlayan temel ilkeleri kavrayarak, aslında 
okuyucunun kendi kendisini anlaması demektir. Yine de 
bu, kitabın insana ayna olduğu ve onu anladığı ölçüde 
kendini anlayacağı anlamına gelmez. Zira gerçekte kitap 
var değildir. Kitap, okuyucu tarafından yazılmaktadır. 
Okuyucu kitabın dirimliliğidir, onun özüdür, ereğidir. 
Onun yegâne varsıllığı, okuyucusunun ruhunda 
tınlamasıdır.

Bu nedenle Yakub’un hikâyesi her ne kadar kitap 
içerisinde tamamlanmış sanılsa da, gerçekte o, 
okuyucunun iç âleminde şekillenecektir. Ahlâksızlığı 
nedeniyle onu tekfir edecek olan veya Yakub ile beraber 
Tanrının affına sığınacak olan okuyucunun kendisidir. 
Nitekim nasıl ki İsa kendi kemâlini beyan niyetiyle 
tüm peygamberlerin hatalarını bildirmişse, Muhammed 
de Allah’ın rahmetine sığınarak hepsinin günahlarını 
bağışlamış ve hatalarından temizlemiştir.

Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn...

Nihayetinde hayatın kendisi okuyanın önünde açık 
bir kitaptır. Tüm algılarımız kalem ve anlayışımız bu 
kalemin mürekkebi olduğundan, hayat gerçekte ancak 
bizim onu yazdığımız gibidir. Başımıza gelen tüm 
olumluluklar ve olumsuzlukların ötesinde, üzüntü veya 
neşe, acı veya sevinç olarak...

izzeters80@gmail.com

BAŞ YAZI İzzet Erş

Bizden Haberler
• Vakıf toplantılarımızda seslendirdiği 
eserlerle bizi büyüleyen Songül Ersoy 
arkadaşımız 4 Eylül 2011 Pazar günü 
Serdar Filiz ile evlendi. Kendilerini tebrik 
eder, birlikte mutluluk dolu bir ömür 
dileriz. 

• Vakfımızın genç yeteneği Celil Refik 
Kaya, gitar eğitimini ilerletmek için ABD 
New York’ta bulunan Mannes College 
The New School for Music okuluna 
kabul edildi. Kendisini tebrik eder, sanat 
yaşamında başarılar dileriz. 

• Bültenimizdeki teknoloji köşesinden 
son gelişmeleri ilgiyle takip ettiğimiz 
sevgili Deniz Demirdöven, ağırlıklı 

olarak web tasarım hizmeti vermek üzere oluşturduğu 
yeni işiyle karşımızda. Deniz dostumuzun işleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgiye kişisel web sitesi www.denizdemirdoven.
com üzerinden ulaşabilirsiniz. Kendisine AAV ailesi olarak 
başarılar dileriz.

• AAV bünyesindeki birçok çalışma, hızla 
gelişen internet ortamlarında farklı arayüzler 
sayesinde ilgililerle buluşuyor. Vakıf 
haberlerini takip edip çeşitli makaleleri 
inceleyebileceğiniz  www.anadoluaydinlanma.org, İsmail 
Emre hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz www.
ismailemre.net, araştırmacı-yazar Burhan Oğuz’la ilgili 
konuların bir araya getirildiği www.burhanoguz.com 
ve Vakıf yayınlarından Us Düşün ve Ötesi dergilerinin 
yayınlandığı www.usdusunveotesi.net uzun zamandır sürekli 

yenilenen içerikleriyle okuyucuların hizmetinde.

Bunların yanında, Anadolu Aydınlanma Vakfı, İsmail Emre, 
Burhan Oğuz ve Us Düşün ve Ötesi  dergisini Facebook 
grup sayfaları üzerinden de takip edebilirsiniz.

• Vakıf katılımcılarımızdan Zühre Ak; İstanbul Galata’da 
Serdar-ı Ekrem 59 adında yeni bir otel açtı. Bu güzel butik 
otel hakkında detaylı bilgiye www.serdar-iekrem59.com 
internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

• Vakıf katılımcılarımızdan ressam Hale Arpacıoğlu, 
İstanbul Modern’de düzenlenen Hayal ve Hakikat - 
Türkiye’den Modern ve Çağdaş Kadın Sanatçılar 
Sergisi’ne katılıyor. Sergi, Türkiye’nin toplumsal ve 
kültürel dönüşümünü kadın sanatçıların üretimleri 
üzerinden gündeme getirmeyi amaçlıyor. Modern ve çağdaş 
sanatta kadın sanatçıların öncü ve eleştirel pozisyonlarını 
merkez alan ve Türkiye’nin sosyokültürel tarihine yeni ve 
alternatif bir bakış sunan bu sergiyi 6 Eylül 2011 - 22 Ocak 
2012 tarihleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Bu ay maalesef üzücü haberlerimiz de var…

• Vakıf katılımcılarımızdan 
dostumuz Tijen Cenkmen’in babası 
Atilla Cenkmen, 9 Eylül 2011 Cuma 
günü vefat etti. Kendisine başsağlığı 
dileklerimizi gönderiyoruz.  

• Vakıf yönetim kurulu 
üyelerimizden sevgili dostumuz 
Arzu Cengil’in babası Dr. 
Muammer Cengil, 12 Eylül 
2011 günü İstanbul’da vefat 
etti. Sevgili Arzu’ya başsağlığı 
diliyoruz. 

• Bültenimizdeki röportajlarını ilgiyle 
takip ettiğimiz Deniz Tipigil dostumuzun 
babaannesi Hürrem Tipigil, 12 Eylül Cuma 
günü Ankara’da vefat etti. Başın sağ olsun 
Sevgili Deniz... 

• Bir dönem Amak-ı Hayal projesinin 
prodüktörlüğünü yürüten, vakıf 
toplantılarına da bir süre katılmış 
olan Arti Film’in kurucusu ve 3nity 
Productions’ın sahibi sevgili dostumuz 
Ahmet Erülgen, 16 Eylül Cuma sabahı 
vefat etti.

• Vakıf katılımcılarımızdan 
Sayın Çetin Akok’un eşi Sabriye 
(Çerçioğlu) Akok, 24 Eylül 
2011 Cumartesi günü vefat etti. 
Kendisine başsağlığı dileklerimizi 
gönderiyoruz.

bulten@anadoluaydinlanma.org

Bülten Künye

Yayın Adı Düşünüyorum • İmtiyaz Sahibi Şeyma Bobaroğlu
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ekrem Genç

İdare Adresi Bayar Cad Papatya Apt. 22/11 Erenköy İstanbul 0216 382 81 73
Basım Yeri Pınarbaşı Matbaacılık (Hülya Pınarbaşı)

Alemdar Mah. Molla Fenari Sokak Molla Fenari Çıkmazı Birol İş Merkezi 
No:10/1 34110 Cağaloğlu İstanbul Tel.: 0212 511 11 82

Yayın Süresi Aylık • Dili Türkçe • Türü İlmi, Fenni, Edebi • Alanı Yerel

Yazı İşleri Kurulu Arzu Cengil, Ayşe Doğu, Deniz Demirdöven,
Deniz Tipigil, Ekrem Genç, Elif Ersoy, Hatice Uzun Çoban, İzzet Erş,

Nurgül Demirdöven, Selin Erş, Sevgi Genç
E-posta bulten@anadoluaydinlanma.org 

Web www.anadoluaydinlanma.org
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(1. Sayfadan Devam)

Sevgili Dostlar,

Dervişlik dönemimiz aslında doğumumuz itibariyle bütün 
yaşam süreçlerimizdir. Bilerek ya da bilmeyerek bilincimize 
kavuştuğumuzda beşer olmaktan soyunup insan olmaya 
söz veririz. Bir biriciklik makamında, biricik insanın 
şahitliğinde mürşidimize… O da bizim potansiyellerimiz 
yönünde onun gibi biricik insan olabilmemiz yolunda 
bize gereken yolu gösterir. Rabb  dışarıda gözüküp bizleri 
içimizdeki öze yönlendirendir. Ama asıl hakikat içimizdeki 
Rabb ve mürşittir. Bu iki hakikat aslında birliğimiz olarak 
bizi irşad edendir.

Kimse kimsenin adına bir yol yürüyemez. Yolu yürüyecek 
olan dervişin ta kendisidir. Yola çıkılınca yürünüp 
tamamlanır. Menzile varılır. Yol yürünmek içindir, yola 
tapınılmaz. Dervişimiz mürşit aynasında kendini bulacaktır. 
Kendinden başka hiç kimse olmadığından tek çare kendi 
biricikliğine varmasıdır. 

Tüm beşeriyet bu insanlık ailesine koşmaktadır. Evrendeki 
tüm varoluş kemale menzillidir. İnsansa, kemalin 
kemaline…

Hepimiz insanlık ailesinin potansiyel fertleri olarak ister 
istemez fıtratımız üzere özgürlüğümüze ve biricikliğimize 
koşulluyuz. İnsanın içgüdüsü de budur. ‘Özgür-özgün-

biricik’ olmaya zorunludur. Bunu yerine getiremeden 
insanlığın varoluşu tamam olamaz.

Bendenizin iki oğlu var. Yaşamı bilinçli olarak onların 
insani gelişimiyle birlikte yeniden yaşıyorum.
7 – 8 yaşları itibariyle onları bizim Mevlevi tekkesi 
dediğimiz tarihi tasavvuf okuluna götürdüm. Sizlerin 
birazdan göreceği semâ törenine şahit olmalarından az önce 
okulun bahçesinde gezerken şunu söyledim: “Burası sevgi 
okuludur. Ve dünyanın her yerinde vardır. Formu, sosyal 
yapısı, kılığı farklı gözükebilir. Ama hiç farkı yoktur. Sevgi 
birdir, okulu da birdir.”

Allah her şeyi sevgisinden var etti. Evrendeki tüm insanlara 
manevi gıdasını onların donanımları nispetinde sundu.

Bu okullar, dünyanın  her yerinde farklı görünümlerde, 
farklı kıyafetlerde, farklı ırklarda, farklı sosyal yapılarda 
kendiliklerini sürdürürler. Çeşitlidirler ancak, biriciktirler. 
Hepsi insanlık okuludur. Çünkü  insan birdir. Tüm âlemde 
her ne varsa O’nda bilinir, O’ndan bilinir.

Burada, birlikle gönlümüzle  katılacağımız ‘semâ ritüeli’ 
Anadolu adı verilen coğrafyanın, bir tinsel tarlanın ve 
Muhammediyet’in orada yeşeren öğretisinin insanlığa 
sunduğu İslam’ın meyvesidir.

İslam; sulh -barışla özgürleşmek- manasına gelir. Mevlana 

ile aynı yüzyılda yaşamış İslam (özgürlük) bilgesi Yunus 
Emre şöyle demiş: “72 milleti bir bilmeyen insan değildir.”

Aynı yüzyılda yaşamış Hace Bektaşi Veli isimli bilgenin 
yolundan gelenler de “72 milletin dili bizden diri,” derler. 
Mevzu bahis gönül dilidir.

12. yüzyılın manevi akışkanlığı Anadolu’yu dönüştürmüş, 
hakikat yolunda insanlıkla bezemiştir. Biricik ortak 
kültürlerimiz olan insanlık yoluna baktığımızda, 
Anadolu’nun ‘İslam sulh - barışla özgürleşmek’ söylemi 
tüm kültürleri kapsayarak aşkınlaşır.

İslam’da tüm beşeriyet insan fıtratında doğmuştur. Sulh-
barışla özgürleşmek ve özgürleştirmek adına özgürleşmiş 
olana İslam denir. Belirli bir din mensubu değil, bunu 
gerçekleştirebilen insanlığa ermiştir.

Vahdet-i vücud düşüncesi Anadolu’da söylemine kavuşur. 
“Varlık birliği” Muhiddin İbn-i Arabî tarafından felsefi 
güzelliğine erişir. Mevlana Celaleddin’in gönlünde şiirine 
kavuşur. Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk’te 
ise hakikatinin doruğuna ulaşır: “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” derken içimizde barış çevremizde barış demektedir. 
Özgürlüğe kavuşan özgürleştirebilir. Atatürk’ümüz de külli 
olarak halkımızı özgürleştirmiştir. 

Mevlana’mız da böyle söylüyor, tüm bilgeler gibi:

Yine gel, yine gel, ne olursan ol yine gel 
İster kâfir, ister ateşe tapıcı, ister putperest olsan da gel
İster yüz kere bozmuş ol tövbeni 
Bizim bu kapımız ümitsizlik kapısı değildir
Nasılsan öyle gel…

Bendim bütün bu evrelerde gezen.
Umutsuz olma ben beni buldum.
İslam -sulh- barışla özgürleştiysem sen de kendinde bul, 
kendine gel… 
Yine gel…

feyyaz@nucleus.com.tr

AYIN KONUĞU: Nurgül Demirdöven Deniz Tipigil

(1. Sayfadan Devam) 

Okuduğum bölümde Türkçe de İngilizce de eşit öneme 
sahipti; yani yaptığımız her şeyi her iki dilde de 
yapıyorduk, böylece diller arası karşılaştırmalı bir eğitim 
benim ileriki yıllarda seçeceğim mesleğime çok olumlu 
katkılarda bulundu.  
 
Soru: Kitap çevirilerine ve yayıncılığa başlamanız nasıl 
oldu? 
 
Nurgül Demirdöven: Benim yayıncılığa merakım yine 
üniversite yıllarında başladı aslında. Mütercim-Tercümanlık 
bölümünde eğitim yazılı ve sözlü çeviri olarak ikiye 
ayrılır; ben daha en baştan yazılı çeviri, özellikle de kitap 
çevirileriyle ilgilenmek istiyordum. Üçüncü yılımda birkaç 
arkadaş bir araya gelip ilk kez bir üniversitede bir çeviri 
kulübü kurduk; amacımız hem bölümün adını duyurmak, 
hem de yayın çıkarmaktı. Dönemlik bir çeviri dergisi 
yayınlamaya başladık, adını da esprili olsun diye ‘Evire 
Çevire’ koyduk. Mezun olana kadar biz çıkardık, bizden 
sonra da birkaç sayı çıkarmışlar; ama tabii hevesli grup 
gidince bu işler uzun soluklu olamıyor.  
 
Sonuçta bu işin nasıl yürüdüğüne dair epey bir fikir sahibi 
olmuş oldum. Bize yardımcı olan bir hocamız vardı, 
Arnavutköy’de iki katlı ahşap bir binada yayıncılık yapardı. 
Haftanın belirli günleri okul çıkışı soluğu orada alır, tahta 
gıcırtıları arasında yazıp çizer, o dünyanın kavramlarını 
tanımaya çalışırdık. Bazen yazarlar, şairler gelirdi 
yayınevine; hayran hayran seyrederdik. Adam Yayınları’yla 
tanışma fırsatı öylece oldu. Sonra Ayrıntı Yayınları’yla 
ilişki kuruldu. O sırada mezun olmuştum, hemen ilk kitap 
çevirimi aldım. Vakıfla bağım kurulduktan sonra ise, önce 
vakfın Us Düşün dergisi, sonra da Ayna Yayınevi için çeviri 
ve düzeltme işleri birbirini izledi. Ayna’yla çalışma dönemi 
benim açımdan tam da piyasanın içine girmiş olduğumuz 
için çok öğretici bir dönemdi. 
 
Soru: Önce Anadolu Aydınlanma Vakfı ile ne zaman 
ve nasıl tanıştığınızı sormak istiyorum, sonra ise gerek 
Yönetim Kurulu’nda gerekse Yayın Kurulu’nda hizmet 
vermeye devam ettiğiniz vakfımızın geleceğine dair 
rüyalarınızı… 
 

Nurgül Demirdöven: Vakıfla tanışmam eşim Deniz 
sayesindedir. 1997 yılının Nisan ayıydı, o zamanlar evli 
değildik ama aynı işyerinde çalışıyorduk. Üniversiteden 
mezun olup araştırma görevlisi olarak geri dönmeden 
önce 10 ay gibi kısa bir süre boyunca bir eğitim ve çeviri 
şirketinde çalışmıştım; ben çeviri departmanındaydım,  
Deniz ise eğitim departmanında. Oradaki kısa süreli 
çalışmamın bana tek getirisi Deniz’le tanışmam olmuştur.  
 
Neyse, bir gün iş çıkışında Deniz’le karşılaştık, sadece 
iş arkadaşıydık tabii, bir merhabamız vardı o kadar. Bir 
Cuma akşamıydı, o zamanlar vakıf toplantıları Cuma 
akşamları yapılıyordu, Caddebostan Kültür Merkezi’nde. 
O gün de “Cuma akşamı nereye gitsek?” konuşmaları 
yapılıyordu işyerinde, genel eğilim hafta sonuna girerken 
gidip bir yerlerde eğlenmek şeklindedir ya. Deniz vakıf 
çalışmasına gidiyordu, beni davet etti, ben de kabul ettim. 
O Cuma akşamı farkında olmadan hayatımdaki en hayırlı 
işi yaptığımı nerden bileyim? Her şey o kadar hızlı gelişti 
ki sonrasında… Ben kendimi balıklama yepyeni bir 
ortamda bulmuştum, aile içinde de sıkıntılı ve üzüntülü 
dönemlerimiz olmuştu, kendimi ne zamandır ilk kez 
gerçekten ‘iyi’ hissediyordum, bugün çok şükür hâlâ aynı 
duygular içindeyim. 
 
Burada yapılan hizmetin yanında bizim yapmaya 
çalıştıklarımız küçük kanat çırpışları. Dileğim odur ki, 
her birimiz vakfımızın kuruluş amacından sapmadan, 
tüm insanlık için verilen bu büyük hizmete katkıda 
bulunabilelim. Bir zamanlar bir vakıf merkezimiz vardı; 

tüm haftaya yayılan atölye çalışmaları yapmaya olanak 
tanıyor, herkesin dilediği zaman buluşabileceği bir uğrak 
noktası gibi çalışıyordu. O dönemin olanaklarını yaşadığım 
için günün birinde yine öyle bir merkezimizin olabilmesini 
isterdim aslında, ama olmasa da eminim ki bizler yine aynı 
şevkle ve zevkle toplantılarımızı sürdürürüz. 
 
Soru: Son olarak üzerinde çalıştığınız yeni projelerinizi 
sorsam? 
 
Nurgül Demirdöven: Yayın Kurulumuz Düşün-ü-
Yorum’un 17. sayısına ulaştı. Ekibimiz aramıza yeni 
katılan dostlarımızla gitgide güçleniyor, amacımız 
bültenimizi daha nice sayılara ulaştırmak. Bu, vakıf içi 
iletişimi güçlendirmek adına giriştiğimiz bir paylaşım, 
dolayısıyla tüm vakıf katılımcısı dostlarımızın içeriğimize 
katkıda bulunması dileğimizi de bu vesileyle bir kez daha 
dile getirmiş olayım. 
 
Bir süredir üstünde çalıştığımız bir başka projemiz 
daha var; onun da müjdesini buradan verelim isterseniz. 
Yönetim Kurulumuz sevgili hocamız Metin Bobaroğlu’nun 
sohbetleri ve yazılarından derlenen bir dizi kitap 
yayınlama kararı aldı. Şu sıra bunlardan ilkinin üstünde 
son çalışmalarımız sürüyor; yeni toplantı dönemimizi 
yayınlarımızla güçlendirmeyi umuyoruz.    

deniztipigil@gmail.com
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Momentum
İbrahim Alagöz
 
Momentum, nesnenin kütlesinin sabit kalırken hızının 
değişmesi sonucu ortaya çıkan enerji miktarıdır. Ancak 
vektöreldir, yani her zaman bir yönü olan büyüklüktür. 
Enerjinin vektörel, yani bir yönelime sahip olması, onun 
biriktirilmesi ve yoğunlaşması anlamına da gelir. Mekanik 
hareketin açıklanmasında kullanılan momentum terimi, 
fizik bilimin gelişmesine bağlı olarak giderek özel ve genel 
görelilikte, kuantum mekaniğinde ve kaosun fiziğinde de 
kullanılmaktadır. Teorik fizik ile metafiziğin kavuşmaya 
yüz tuttuğu günümüzde ise, felsefenin kavramlaştırdığı bir 
anahtar haline geliyor.

Nefes almak, sadece nefes almak değildir. Nefes alırken 
eş zamanlı olarak nefes vermek için gerekli olan enerjiyi 
biriktirmiş oluruz. Biriken enerji gerilim yaratır ve karşıt 
kutbun hareketinin gizil kuvvetine dönüşür. Bu sayede 
yüzeyde nefes alma ya da verme izlenirken, daha derinde 
zıddı hazırlanmaktadır. Aynı diyalektiği, klasik sarkaç 
hareketinde de izleriz.

Sarkaç hareketini izlediğimizde, bir sola bir sağa gittiğini 
gözleriz. Oysa sarkaç sola giderken aynı zamanda sağa 
gitmek için, sağa giderken ise sola gitmek için enerji 
biriktirmektedir. Enerji bilfiil olmak için birbirine zıt iki 
kutup yaratarak bu uçlar arasında zıt yönlü iki harekete 
dönüşmüş olur. Enerji olarak bir olduğu halde, hareket 
olarak ikili görünür. Bu yüzden görünen bizi yanıltır ve biz 
hareketin varlığının sürekliliğini sağlayan asıl dinamiği 
kaçırmış oluruz.

Serbest (kaotik) enerjinin her tezahüründe içsel bir 
yönelimi vardır ve bu yönelimine uygun olarak bir iş yapar. 
Biz buna, enerjinin yoğunlaşmış halinin ya da nesnenin 
‘işlevi’ diyoruz. İşlev nesnenin niteliklerinin birliği olarak 
aynı zamanda bilincidir. Bu nitelikler bilim tarafından 
fark edildiğinde o nesne insanın hizmetine girmiş olur. 
Yani nesneler dünyası sebep-sonuç ilkesi üzere davranır 
ve bu anlamda bir yönelimsizlik sorunları oluşmaz. Enerji 
görünüşe çıkmakla, bütüne kendi işlevi ile katılmış olur. 
Bu anlamda kâinat işlevlerle örgün bir bilgi ağı, network 
olarak davranır. Bilim nesnenin niteliklerini fark eder ancak 
ne için kullanılacağını bilmez. Buna karar veren bilimimiz 
değil, niyetimizdir. Yani işin bu kısmı bilimsel değil, 
erekbilimseldir.

Enerjinin temel davranışları, sadece nesneler için değil, 
insanın kendisi için de geçerli olabilir mi? İnsan da bir 
işlev varlığı mıdır? İnsanın ne’si işlevseldir? İnsan hangi 

düzeyde nesneden ya da kendi dış varlığından ayrışır? 
Dış varlık olarak herhangi bir nesneden ve organizmadan 
farkı nedir? Ayrışma fizik düzeyde, kimya düzeyinde ve 
organik düzeyde olabilir mi? Organik düzeye de aşkın bir 
ayrışmadan bahsedebilir miyiz?

Bedenin ihtiyaçlarının karşılanması için gereken 
donanımımız tamdır ve verilidir. Farklı uzuvlarımız farklı 
işlevlerin yerine getirilmesi için biz farkında olmadan 
entegre çalışırlar. Uzuvlarımızın herhangi bir moleküler 
yığından farkı işlev açısından değil, işlevlerin örgensel 
birliği açısından olmalıdır. Örgensel birlik diğer uzuvlardan 
birisi gibi dış varlıkta gösterilemez. Etkisinden ve 
tezahürlerinden fark ederiz.
 
İnsanın dış varlığını sürdürebilmesi çevresine uyumu ve 
sosyalleşmesini zorlar ve nihai olarak kozmik bütünleşme 
dürtüsünü ifade eder. Bu, insan için bir bağımlılık 
ilişkisidir. Arzî ve semavî varlığının sınırıdır. İnsan bu 
yöneliminin en uç noktasında bile, ne’liğinin kuşatması 
altında kalır. Kimliğini bulamaz. Çünkü insan bedensel 
gereksinimlerinin karşılanmasında tamamen doğaya 
muhtaçtır. Ya doğaya uyum sağlayıp doğa varlığı olarak 
kalacak, ya da dış doğaya değil ama kendi doğasına 
yani fıtratına muhalefet edip bu mutlak özdeşlikten 
(determinasyon) kopmaya yönelecektir. Bebeklikten 
çocukluğa geçiş ancak bu muhalefet ile mümkün olur. Bu 
bir muhalefettir, fakat bebeğin kendi muhalefeti değil. 
Fiil olarak bebeğindir, ancak kendi eylemi olarak değil. 
Mürebbisiz ayakta kalamayacağı için bu muhalefete 
mecbur bırakılmıştır. Bu bir çelişki olmasına karşılık aynı 
zamanda onun kimliğine, yani merkezine çekilmesinin 
dinamiğidir de.

İnsan çevresine müdahale ederek dış dünyayı ‘düzenler.’ 
Bu düzenleme onun dış varlığının güvenliğini ve konforunu 
amaçlar. Oysa dış dünya determine bir yapıya sahip 
olduğundan zaten düzenlidir. O halde bu bir yeniden 
düzenlemedir. İnsan bu yeniden düzenleme ile kendinden 
kaim olabilir mi? Bu çelişki, düzeltilecek olanın, insanın 
kendi bedeni de dahil olmak üzere dış dünyada değil 
‘kendi’sinde olduğunun idrak edilmesini zorlar.

Duygularımızın dünyası zihnimizin elinde iken bir kutuptan 
diğerine sürekli salınım yaparız, öfkelendiğimizde öfkeden 
kaçarız, öfkenin arkasından öfkenin hazzı gelir, ancak 
kurtuluş değildir, bir müddet sonra tekrar kendimizi öfke 
kutbunda buluruz. Çünkü her istek zuhura çıktığında 
kendi imgesi ile bilincimize katılır ve biz bu fiilimizin 
sonucunu duygu olarak muhakkak yaşarız. Böylece 
bu imge, sahneden çekilen fiil tarafından biriktirilmiş 
enerji, yani momentum olarak yeni fiilimizin ruhu gibi 
davranır. Öfke, korku ya da hırs da, yaşam enerjimizin bir 

gereksinimi karşılamak için zahire çıkmasıdır ve yaşam için 
vazgeçilmezdir. O zaman bu tür niteliklerimizi olumlu ya 
da olumsuz olarak nitelememizin sebebi nedir? Mademki 
yaşam için vazgeçilmezdirler, öyleyse söz konusu nitelikler 
hangi durumlarda olumlu, hangi durumlarda olumsuz 
olarak adlandırılmalıdırlar?

Olası fiilimiz sahnemizden çekilen, bir önceki fiilimizin 
imgesine göre edimselleştiği müddetçe, biz kendimizi 
imgelerimiz zannederiz. Tüm imgeler ‘beden imgesi’ 
altında birliğe gelerek bu düzeydeki  ‘kimlik’ merkezimiz 
olur. Buradaki süreç diyalektiktir ancak aynı zamanda 
determinedir. Eğer bir süreç mekanizma ise, yani belirli 
işlevlerin yerine getirilmesini sağlıyorsa bu süreç ritmiktir. 
Kendini tekrar eder. Başka bir şey yapmaz, yapamaz. Bir 
yazılımın her seferinde bir disiplin ve güvenirlilik içinde 
yazıldığı üzere okunması kendini realize etmesidir.

Buna karşılık işleve değil, belirli bir niyete, dolayısıyla 
bir değere bağlı çalışan süreçler ise ritmik değildirler. 
Niyet, mekanizmayı kendi isteği doğrultusunda kullanma 
eğiliminde olduğundan kurulu düzenle yetinemez, amacına 
uygun olarak her seferinde yeniden kurar. Niyet, hazır 
bir içerik bulamaz ve ereğini içerik yapıp, buna bağlanır, 
ereğine koyduğu ile kendini bağlamış olur. Ereğine neyi 
koyarsa koysun, fail kendisi olduğu için niyeti o insan için 
merkez olma niteliği kazanır. Sadece niyete bağlılıkla, 
merkezimizi kendi dışımızdan kendimize taşımış oluruz. 
Niyet, kimlik olmuş olur.

Niyetlerimiz kaotiktir, herhangi bir cebr’in sınırlaması 
altında değillerdir. Serbest hayallerimiz sınırsızdır 
ve kimsenin tasarrufu altında değildirler. Bu olumlu 
özgürlüktür. İnsan için bu bir özgürlüktür, ama 
deneyimlenmemiş hayallerimizin olası keyfiliklerini de 
içerdiğinden, keyfiliklerimizin olumsuzlanması gerekir. 
Keyfiliklerinden arınan niyet ise halis olur. Demek ki 
niyete bağlı süreçler de diyalektiktir ama determine 
kalmazlar. Her sürecin doğası diyalektiktir, ama sadece 
ereği diyalektiğe aşkındır. Erek ise eşyada amaç, yani 
işlev, insanda niyet anlamına gelir. Çünkü gerçekleştirmek 
istediklerimizi ancak niyetimiz temsil eder. Bizim için 
anlam niyette saklıdır. Niyet ise nesneyi ve onun işlevlerini, 
olayları ve onların görünüşlerini, olguyu ve onun yasasını, 
aklı ve onun ilkelerini ihata eder, yani bunlara aşkındır. 
Demek ki determine kalması icap eden, hayallerimizin 
keyfi olanları olmalıdır. Bunlar nefsimizin ilkesiz, haksız 
talepleri olduğundan yasalılık altına alınmalıdırlar. Eğer 
böyleyse, keyfi isteklerimizi yok edemeyiz, ama niyetimiz 
doğrultusunda dönüştürebiliriz.

ibrahim.alagz@gmail.com

HAKİKATTEN DAMLALAR Derleyen: Ekrem Genç

  • Çabuk dost edinme, edindiklerini de çabuk gözden 
çıkarma.
  • Görünmeyeni görünenlerden çıkar.

4- Ispartalı Khilon
  • Kendini bil.
  • Dostlarının şölenlerine yavaş git, felâketlerine koşa 
koşa.
  • Tutkulara egemen ol.
  • Ölmüşleri bahtlı diye öv.

5- Pirieneli (Aydın-Söke) Bias
  • İşe yavaş giriş, ama giriştikten sonra sıkıca sarıl.
  • Çabuk konuşmaktan sakın, yanılırsın ve ardından 
pişmanlık gelir.
  • Çok dinle az konuş.
  • Yaptıklarını düşün.

6- Efesli Thales
  • Kefaletin yoldaşı felâkettir.
  • Kendine egemen olmaman çok zararlıdır.
  • Ana babana nasıl davranırsan, kocadığında da kendin 
için öylesini bekle.
  • Ölçülü ol.
  • Kötü yoldan zengin olma.

7- Lesboslu (Midilli Adası) Pittakos
  • Uygun zamanı kolla.
  • Başkasında hoş görmediğini sen de yapma.
  • Bağışlamak öç almaktan daha güçlüdür.

Kaynakça: Felsefe Ansiklopedisi,  Orhan Hançerlioğlu Felsefi 
Tarihi - Düşünürler Bölümü

İ.Ö. VI-VII yüzyıllar arasında yaşamış ve düşünce 
tarihine Yedi Bilge olarak geçen düşünürlerin 
öğütleri şöyledir:

1- Korintli (Mora Yarımadası) Periandros
  • Yasaların eski, yemeğin taze olsun.
  • Bütünü düşün.
  • Sükûn güzel şeydir.
  • Atılganlık aldatıcıdır.
  • Bahtlılıkta ölçülü ol, bahtsızlıkta düşünceli.

  • Dostlarına karşı bahtlılıkta nasılsan 
bahtsızlıklarında da öyle kal.

2- Lindoslu (Rodos) Kleobulos
  • En iyi şey ölçüdür.
  • Dinlemeyi sevmeli, gevezeliği değil.
  • Zorla hiçbir şey yapmamalı.
  • Babayı saymak gerekir.

3- Atinalı Solon
  • Hiçbir şeyde aşırı olma.
  • Keder doğuran hazdan kaç.
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Doğa Kampı Etkinliğimiz 
Bozdağ Subatan Yaylası  
Berna Öztan
 
Anadolu Aydınlanma Vakfı, 14-17 Eylül tarihleri arasında, 
Ege Bölgesi Bozdağ’da bulunan Subatan Yaylası’na bir 
gezi düzenledi. Subatan Yaylası, adını yayladaki suların 
toplanarak battığı küçük bir düdenden alıyor. 
 
Bozdağ’ın yaylaları Osmanlının ilk zamanlarından beri, 
devirlerinin iki büyük kültür merkezi olan Manisa ve 
Birgi’nin hem yazlık dinlence yeri olmuş, hem de yol ortası 
soluklanacak konaklama yeri olarak kullanılmış. Yöre 
tarihçesi ile ilgili olarak Aydınoğulları beylerinin, sıcak 
yaz günlerini serin Bozdağ yaylalarında geçirdikleri, Fatih 
Sultan Mehmet’in de Manisa’daki şehzadelik yıllarında 
hocası Molla Gürani’den ders almak ve dinlenmek için 
Bozdağ’a geldiği söyleniyor. Kış aylarını Zeytinli’de 
geçiren yöre halkının belediye, postane, sağlık ocağı ile 
beraber her yaz Gölcük’e göçmesi bizlere ilginç geliyor. 
 
Subatan Yaylası’nda kamp etkinliğini gerçekleştireceğimiz, 
Işık ve Süheyla Yazan çiftine ait 60 dönümlük çiftliğe 
ulaşıyoruz. Kamp alanında misafirlere kişisel çadırlarda 
konaklama veya büyük etkinlik çadırında kişisel uyku 
tulumları ile konaklama imkânı sunuluyor. Otelde kalmak 
isteyen dostlarımız ise 15 dakikalık mesafedeki krater 
gölünün etrafında yer alan otelde konaklıyorlar.  
 
Kampa vardığımız ilk gün öğleden sonra kamp alanında 
buluşuyor, yaz başından beri çok sık görüşemediğimiz 

dostlarımızla hasret giderdikten sonra, Işık Bey’den 
bu güzel çiftliğin kuruluş hikâyesini dinliyoruz. Yirmi 
sene önce alınan arazinin, anlayış olarak birbirine yakın 
insanların bir arada olmaları, hatta yerleşmeleri ve paylaşım 
yapmaları için iyi niyetle oluşturulan bir saklı bahçe 
olduğunu anlıyoruz. İkinci gün kampın bulunduğu çiftliği 
beraberce geziyor, ardından yürüyüşe çıkarak bir hayli yaşlı 
olan –4000 yıllık olduğu söylenen– ulu çınar ağacını ziyaret 
ediyoruz. 
 

Üç günlük konaklamamız süresince dostlarımız bilgi ve 
sanatsal becerilerini bizlerle paylaşarak zamanımızın dolu 
dolu geçmesine katkıda bulunuyorlar. Sabahları Nilgün 
Çevik Gürel’in eşliğinde yoga ile güne başlıyor, gün içinde 
Makrobiotik Şiatsu çalışması hakkında Ümit Gürel’in, 
Kabala hakkında İbrahim Altav’ın, Göbeklitepe hakkında 
Ahmet Yazman’ın anlatımlarına katılıyoruz. Akşamları 
Sinan Yasdıman’ın tasavvuf müziği ve Hakan Uluğ’un 
sanat müziği konserleri ve dostlarımızın sema performansı 
ile zevk ediyoruz. Kampta konaklamamız süresince güler 
yüzlü çalışanların yörede yetişen malzemelerle yaptıkları 
lezzetli yemekleri şenlik havasında yiyor, dağ havasının 
keyfini çıkarıyoruz. 
 
Geceleri de yaz sıcağında yaylada olmanın keyfini serin 
akşam uykularının koynunda çıkarıyoruz. Son günümüzde 
ise Gölcük göl kenarındaki çay bahçesinde yöreye özel 
katmerle kahvaltımızı yapıyor, göl manzarasına karşı 
dostlarla sohbete dalıyoruz. Bozdağ’da üç günümüzün nasıl 
geçtiğini anlamadan evlerimize doğru yola koyuluyoruz.

berna.oztan@gmail.com

Mitolojide Bozdağ:

Kimi yetenekleri konusunda Apollon çok kıskançtır. 
Phrigyalı Marsyas’a karşı öfkesi ve acımasızlığı şöyle 
anlatılır: Athena, bir gün, kendi yarattığı söylenen 
kavalı çalarken suda imgesini görür. Kaval yanaklarını 
şişirip çirkinleştirdiği için, onu alıp dereye atar. 
Marsyas, çalgı aletini alıp çalmaya başlar. Çala çala 
bu sanatta o kadar ilerler ki, tanrı Apollon’un liriyle 
yarışmayı bile göze alır. Apollon ise yarışmayı bir 
koşulla kabullenir: Kim yenerse, yenilene istediği 
cezayı uygulayacaktır.

Bu müzik yarışması, Lydia’da Tmolos dağında 
(Bozdağ) yapılır. Yargıç olarak da Musalar ve Phrigya 
kralı Midas hazır bulunur. Musalar Apollon’u birinci 
ilan ederken, Midas oyunu Marsyas için kullanır. 
Bunun üzerine Apollon Midas’ın kulaklarını eşek 
kulağı haline sokar, Marsyas’ı da bir çam ağacına 
bağlayıp diri diri derisini yüzer. Derisini de mağaranın 
girişine asar. Böylece bir işkence ile can veren 
Marsyas’ın derisi o kadar duyarlı imiş ki, yakınında 
çalan her kavalın sesi titretirmiş onu.

(Kaynak: Bedrettin Cömert, Mitoloji ve İkonografi)

Jung’un Arketip 
Kavramı 

Elif Ersoy 
 
 
Jung’un psikoloji dünyasına kazandırdığı “arketip” 
terimi, psikoloji literatüründe, algılamamızı örgütleyen, 
bilinç içeriklerini düzenleyen, değiştiren ve geliştiren 
yapılar olarak tanımlanmaktadır.(1) Jung, kollektif 
bilinçdışından süzülüp biçimlenen mitolojik temalara 
arketip adını vermeden önce, “başlangıçtan beri var olan 
imgeler” ve “kollektif bilincin hakimleri” isimlerini 
kullanıyordu. Daha sonra, St. Augustinus’un “ideae 
principales”ı tanımlayışından esinlenerek, “arketipler” 
adını kullanmayı tercih etmiştir. Jung’un arketipleri 
tanımlamak için esinlendiği, St. Augustinus’un “ideae 
principales” tanımı şudur: “Esas düşünceler, belli bazı 
biçimlerdir ya da şeylerin sabit ve değişmez nedenleridir. 
Bunlar oluşturulmazlar, sonsuza dek aynı şekilde devam 
ederler ve ilahi anlayış içinde kapsanmaktadırlar. Ve 
kendileri yok olmamalarına rağmen, var olabilen ve 
yok olabilen her şey bunların biçimlerine göre oluşur. 
Fakat deniyor ki ruh bunları göremez.”(3) Buna göre 
“arketip”in, Platon’un “idea”sıyla eşanlamlı bir kavram 
olduğu da ifade edilmektedir.(2) 
 
Psişeyi, bilinç ve bilinçdışı olarak iki kısımda ele alan 
Jung, bilinçdışını da kişisel bilinçdışı ve kollektif 
bilinçdışı olarak iki bölüme ayırır ve arketipleri 
kollektif bilinçdışının çekirdek yapıları olarak tanımlar. 
Kişisel bilinçdışı, bize rahatsızlık veren, huzursuzluk 
yarattığı için bastırdığımız, bilinçsizce algıladığımız, 
düşündüğümüz her türlü şeyin depolandığı yapı olarak 
tanımlanmıştır ve kaynağının kişisel deneyimlerimiz 
olduğu öne sürülmüştür. Kollektif bilinçdışı ise, kalıtsal 
olarak her insanın doğuştan getirdiği, içeriğini de ilk 
insandan bu yana yaşanan tipik psişik etkileşimlerin 

oluşturduğu (korku, tehlike, üstün güce karşı verilen 
mücadele, cinsellik, doğum, ölüm, sevgi,  vb.) yapıdır. 
Kollektif bilinçdışını oluşturan içerikler nötrdür, hiçbir 
olumlu-olumsuz etkiye maruz kalmazlar ve ancak 
bilinçle temas ettiklerinde bir kuvvet kazanırlar. Bu 
özelliklerinden ötürü Jung kollektif bilinçdışını “objektif 
psişe” olarak da adlandırmıştır.(3) 
 
Jung mitlerin arketiplerin temsilcileri olduğunu 
söylemiştir.(3) Dolayısıyla mitlerde ve mitsel öykülerde 
gördüğümüz karakterlerin ve olay örgülerinin her birinin 
bir arketipe tekâbül ettiğini söyleyebiliriz. Jung’a göre, 
insanlık tarihi boyunca tüm dünyada farklı formlarda 
görünebilen arketipler, ancak bir deneyimle harekete 
geçirildiklerinde, yani tetiklendiklerinde, içlerinde 
bulundukları kültür ya da başka diğer faktörlerden 
etkilenerek büründükleri elbiseyle görünüşe çıkarlar. 
Yoksa, tetiklenmeyen, harekete geçmeyen bir arketip 
algılanamaz. Her arketip aslında psişik bir niteliğin 
temsilcisidir ve arketiplerin harekete geçmesi demek, 
bilinçdışında potansiyel olarak bulunan psişik niteliklerin 
(irade, cesaret, üretkenlik) aktive olması demektir.(3) 
 
Jung’un tarif ettiği pek çok arketip olmuştur: anne 
arketipi, baba arketipi, yeniden doğuş arketipi, gölge 
arketipi, aile arketipi gibi. Ayrıca Jung, her arketipin 
aydınlık yüz ve karanlık yüz olarak iki yüzü olduğunu 
ve bu iki yüzden biriyle görülebileceğini ifade etmiştir. 
Örneğin, anne arketipi “sevecen anne” (Hz. Meryem) 
olarak ortaya çıkabildiği gibi “korkunç anne” (Kali) 
olarak da görünüşe çıkabilir. Ayrıca yine her arketipin 
dişil ve eril psişede farklı görünüşleri ve işlevleri 
olabileceğini belirtmiştir. Örneğin, “tamamlayıcı ruh 
imgesi” kadında “Animus”; erkekte ise “Anima” olarak 
görülür.(3) 
 
Jung, kişinin bireyleşme sürecinde –bireyleşme sürecini 
kişinin psişik varoluşunun nihai temel ve kaynağı olan 
merkeze, yani “Özben”e nüfuz etmesi olarak tanımlar– 
yol tabelalarının ve kilometre taşlarının arketipsel 

semboller tarafından ortaya konduğunu öne sürmüştür.
(3) Arketiplerin psişik yaşam üzerinde belirleyici bir 
etkiye sahip olduklarını belirten Jung(3), mitlerdeki 
kahramanların olaylarla nasıl başa çıktıklarını görmenin 
insanlar üzerinde cesaret ve umudu arttırıcı tesiri 
olduğunu ifade etmiş ve dinsel mitlerin, açlık, savaş, 
hastalık, ölüm gibi yaşantılarda, insanlara bir tür ruhsal 
terapi etkisi yaptığını söylemiştir.(4) 
 
Eski hekim-din adamları, arketipik imgeleri kullanarak 
yalnızlık çeken hastalarına, imgeler aracılığıyla, tüm 
insanlığın varoluşundan bu yana kendisininkilerle benzer 
acılar yaşamış olduğunu anlatırlardı. Jung da, büyük bir 
acı, ruhsal bir sarsıntı geçiren bir insana, mitler ve mitsel 
öykülerdeki arketipal imgelerin ayna etkisi yaparak kendi 
halini ve yaşamının hangi aşamasında bulunduğunu 
gösterdiğini ve bireyin bu imgelerin gösterdiklerini 
anlayabilirse büyük bir kazanç sağlayacağını ifade 
etmiştir.(5) Mitsel öykülerin anlatımı ve analizi, günümüz 
modern psikolojisinde de psikolojik sağaltım için 
kullanılan yöntemlerden biri olarak rağbet görmektedir. 
 
Psikoloji dünyasında arketip kavramının kullanımı 
Jung’a dayanır. Jung’un arketip kavramı hakkındaki 
görüşlerinden haberdar olmak, hem kendi hayatımızda 
yaşantıladığımız hem de sanat eserlerinde 
duyumsadığımız arketipal motifleri idrak edebilme ve 
yorumlayabilmekte bizlere yardımcı olabilir.
 
Kaynakça 
(1) Budak, S. (2000), Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat 
Yayınları 
(2) Jung, C. G. (2001), Dört Arketip, İstanbul: Metis Yayınları 
(3) Jacobi, J. (2002), C. G. Jung Psikolojisi, Mehmet Arap (çev.), 
İstanbul: İlhan Yayınevi 
(4) Jung, C. G. (2007), İnsan ve Sembolleri, Ali Nihat Babaoğlu (çev.), 
İstanbul: Okuyanus Yayınevi 
(5) Jung, C. G. (2010), İnsan Ruhuna Yöneliş, Engin Büyükinal (çev.), 
İstanbul: Say Yayınları

elifersoy20@gmail.com



6

Türk ve Yahudi Kültürlerine
Bir Mukayeseli Bakış
Burhan Oğuz

Yayınevi:  AAV Yayınları
1170 Sayfa

Türk ve Yahudi kültürleri 
arasındaki dostluğun ne 
kadar derin olduğunu 
özellikle içinde 
bulunduğumuz bu günlerde 
hatırlatacak önemli bir eser. Ortak tarih, 
semboller, inançlar ve birlikte örülmüş güçlü bir 
kültürün, tarafsızca ele alındığı eşsiz bir kaynak. 

Kulaktan dolma asılsız bilgiler isteyenler için 
günümüz dünyası bolca kaynak sunmaktadır. 
Ancak bu iki kültürün çok yönlü yakınlığını 
anlatacak bu gibi eserleri bulmak pek kolay değil.

Antik Mezopotamya uygarlıklarını büyük 
çoğunlukla Sami (Semitik) kökenli uluslar, 
ezcümle Asurlular, İbrani ve Araplar... temsil 
etmişler. Zamanla bunlardan ilki göçüp gitmiş, 
geriye kalan ikisi çıkmış günümüze. 

İbranilerle aynı soydan gelen Aramilerin dili, 
M.Ö. VII. ve VI. yy’larda Yakın-Doğu’nun lingua 
franca’sı olmuş, böylece Yahudilerle Arapları 
birbirlerine yakınlaştırmış: “Gehenna” olmuş 
“cehennem”, ve daha niceleri... 

“Kur’an” sözcüğünün etimonu tartışılıyor, 
hakkında varsayımlar ileri sürülüyor bu kitapta. 
Daha Selçukludan önce Yahudi kolonileri 
bulunuyordu Anadolu’da. Roma döneminde 
diaspora (“dağılma”) bunları bu yarımadanın 
altmış kent ve sitesine dağıtmıştı. Bir kültürel 
alışveriş doğal oluyordu. Ahlat’taki Selçuklu 
mezartaşlarında Yahudi Yıldızı’nın (Mühr-ü 
Süleyman) bulunması şaşırtıcı olmuyor. Bunun 
izahı da yapılıyor bu arada.İslamiyet yoluyla da 
birçok Yahudi kültürel öğesi Türk kültürüne nüfuz 
etme olanağını buluyor. Hurafeler de aynı, cinlere 
inanışlar da; taş kültü, dairenin sembolizmi, saçın 
gücüne inanış da aynı... 
 
Ya her iki dine mensup kişilerin mezartaşlarındaki 
“hayat ağacı” motifleri; ya “nazar değmesi”nden 
aynı ölçüde korkma ve buna karşı alınan 
“önlemler”. Ya ayların adları, ya Kuba - Kybele 
ile Ka’aba (Kâbe) yakınlığı... Samilerde Kybele 
dağ olup bunun İbranicesi gebal, Arapçası 
cebel’dir. Bu sonuncusu Osmanlıcaya aynen 
geçmişti. Sözcüklerde büyük etkileşime her adım 
başı rastlanıyor, dini uygulamalarda olduğu gibi. 
Ama iş burada kalmıyor, hukuk düzeninde de 
bunu görüyoruz: Kuşak bağlama - hil’at, Osmanlı 
unvanları... Aynı bir kavram, bütün Samileri 
müşterek taşlar kültünden bir mabed inşasına 
götürmüş; Türk ve Yahudilerde ay hakkındaki 
inançlar da birbirlerine çok benzemiş, harman 
yerinin dini rituslarla ilişkisinde olduğu gibi. Nice 
ayrıntılar veriliyor bu kitapta...

BİZİM SAHAF

İhya bağının hem sümbülü hem 
bülbülü olan yavrularım!

 
Şeyhülekber Kaddesallah 

ordusundan levendiz Ehlitevhid 
ummanından bir bendiz.

Ben yok, sen var Ya Rabbi!
Benim varlığım, senin varlığının 

şahididir.

Beni sevip de halk eden Rabbim
Beni bana müstakil

Beni bende serbest bırakan Rabbim

Sana kendimin hayrat olduğunu ilân 
ederim.

Beni benden al!
Beni sen eyle!

Rabbim Rabbim benim Rabbim
Sen nerede ben orada

Kalıpta insan olduğumuz gibi ruhta 
da insan olalım.

Hiçbir zaman insanlık programının 
dışına çıkmayalım.

Mahlûkata, merhamet ve
muhabbet nazarıyla bak.

Âdem isen hizmet lâzım.
Derviş isen sabır lâzım
Âşık isen mehtap lâzım
Kâmil isen sûkut lâzım.

Ruhumu aldı da eyledi pâk
Nikâbım açtı da gördüm Hak

Bu devran hem döner hem döndürür
Dönende duranı görmekmiş hüner

Uyuduğun uykudan uyan 
Kalıpta uyandığın gibi ruhta da uyan

Kalıp gözü halkı görür
Kalp gözü Hakkı

Endam aynasına nazar eyle
Gör kendinde Hakkı
Feyzan-ı hayrana dal

Hayat bir hatıradır
Ziyaret fani

Muhabbet bâki 
Kendimizi vakfeyledik

Asla çekmedik sürûr-u gâm

Kendi nâm varımızı değil
Hakkın varlığını beyana geldik.

Zahiri rütbe insana firavunluk neşesi 
verir

Et tevhid bul felâh
La ilahe illallah

Ne denlü padişah olsan 
Felekten kâm alır sanma
Biraz gün gösterir amma

Nihayet eyler akşamı.
İhya yolu, muhabbet yoludur.

Kaynakça:
Metin Bobaroğlu, Dinle Ney’den Tasavvuf 

Sohbetleri I, Ayna Yayınevi

İÇTEN DOĞUŞLAR Muhiddin İhya Seçkin

Nazile Serna OnurİÇİMİZDEKİ SANATÇI

Burhan Oğuz
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Viktimoloji 
(Mağdurbilim) 

 
Viktimoloji kısaca mağduru inceleyen bilim dalıdır ve 
dilimizde “Mağdurbilim” olarak da adlandırılmaktadır.
(1) “Viktimoloji” sözcüğü, Latince “victima” ve Yunanca 
“logos” sözcüklerinden oluşmaktadır.(1) Kriminolojide 
“victima”, başka bir kişinin eyleminden zarar görmüş, 
acı çekmiş ya da ölmüş kişi, yani mağdur anlamına 

gelir.(1) Önceleri 
kriminolojinin bir 
dalı olarak incelenen, 
günümüzde ise 
bağımsız bir kimlik 
kazanma yolunda 
olan viktimolojinin 
(mağdurbilim) 
kökenleri büyük ölçüde 
Mendelsohn (1974), 
von Hentig (1948) ve 
Wertham’ın (1949) 
görüşlerine dayanır.
(1,2) 
 
Viktimoloji, 
suç mağduru ile 
ilgilenmektedir.(1) Peki 
ya mağdur kimdir? 
Birleşmiş Milletler 
Suç ve Yetkinin 
Kötüye Kullanılması 
Mağdurlarının Temel 
Adalet İlkeleri 
Bildirgesinde (1998) 
şöyle denmektedir: 
“Mağdurlar, üye 
ülkeler kanunlarınca 
suç olarak belirlenmiş 
ihmali veya icrai 
eylemler sonucunda 
bireysel ya da toplu 

olarak bedensel, zihinsel ya da duygusal olarak zarar 
görmüş, ekonomik kayıplara uğramış ya da temel 
hakları zarar görmüş kişilerdir. Mağdur terimi ayrıca 
doğrudan doğruya mağdur olan kişinin aile bireylerini 
veya mağdura yardım ederken 
ya da mağduriyete engel 
olmaya çalışırken zarara 
uğrayan kişileri de kapsar.”(1) 
Paasch’a göre mağdur, hukuk 
düzenince korunan hakkı ihlal 
edilen tâbi veya hukuki kişidir; 
Schneider’a göre, mağdur, bir 
suçla tehlikeye sokulan, zarar 
verilen veya tahrip edilen bir 
kişi, organizasyon, topluluk, 
devlet veya uluslararası düzen 
de olabilir.(3) 
 
Hans von Hentig, 1941’de 
“Fail ve Mağdur Arasındaki İç 
İlişki Üzerine Gözlemler” adlı 
ilk kriminolojik makalesinde mağdura dair şu ifadeyi 
kullanmıştır: “Suç mağduru pasif ve obje değildir, bilakis 
o, suçun işlenmesi usulünde aktif bir süje olacaktır.”(4) 
Mağdur, suçun işlenmesine ve meydana gelmesine etki 
eder.(4) 
 
Kriminolojik çalışmalarda yıllarca yalnızca suçlular 
üzerinde durulmuş ve suçun nedenleri olarak suçludaki 
anormallikler, akıl hastalığı, zeka seviyesi, kişilik 
yapısı vb. sebepler ileri sürülmüştür. (1) İlginin 
suçludan suç mağduruna kaymasıyla ve viktimoloji 
dalının doğmasıyla, suçun nedenleri ve unsurlarında 
mağdurun etkisi de incelenmeye başlanmıştır. Günümüz 
kriminolojisi, artık mağdurlar üzerinde de inceleme 
yaparken, diğer yandan da suç ve suçluya ilişkin bilgilere 
ulaşmayı da amaçlar olmuştur (4). 
 
Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve 
hukuki alanlar arasındaki ilişkiler kapsamında incelemek 
ve mağduriyetin yaşanmaması için gereken şartları tespit 
etmektir.(4) Viktimolojinin özellikle üzerinde durduğu 
konular, mağdur tipolojisi ve bunun suç nedenleri 
ile olan bağlantısı, suç korkusu, suçu önleme, suçun 

mağdurlar üzerindeki etkileri, mağdurun suçtaki rolü ve 
sorumluluğu, mağdurun korunmaya ve desteğe ilişkin 
gereksinimleridir.(1) 
 

Viktimolojinin en önemli iddiası, 
mağdurun işlenen suçta önemli 
katkısı olduğu yolundadır. Teorik 
olarak, belirli kişilik özellikleri 
belirli durumlarda bir kişinin 
mağdur olmasına yol açmaktadır. 
Yapılan çalışmalar da mağdurların 
belirli özelliklerinin, belirli bir 
düzen içindeki davranışlarının, 
kişiliklerine ilişkin bazı ögelerin, 
suça ve suçluya karşı tutumlarının, 
suçun işlenmesine önemli katkıları 
olduğunu göstermektedir.(3) 
 
Viktimoloji, bazı ülkelerde kadın 
hareketlerine bağlı olarak meydana 
çıkmıştır, zira iki grup mağdur 

özellikle dikkat çekmektedir: aileiçi şiddet mağdurları 
ve istismara maruz kalan çocuklar.(1) Ülkemizde de 
özellikle son birkaç yılda aileiçi şiddet sebebiyle oluşan 
mağduriyetlerde yüksek bir artış göze çarpmaktadır. 
Özellikle kadına yönelik şiddetin azaltılması için 
başlatılan mücadele, emniyet güçlerinin desteği, yasalar, 
STK projeleri, eğitim seminerleri vb. yollarla devam 
etmektedir. Mağduriyeti inceleyen bilim dalı olan 
viktimolojiden elde edilecek görüş ve bilgiler ya da bu 
alanda yapılacak yeni bilimsel çalışmalar bu mücadeleye 
destek verebilir.
 
Kaynakça 
(1) Sokullu-Akıncı, F. (2008), Viktimoloji (Mağdurbilim), Beta Basım 
Yayın Dağıtım: İstanbul 
(2) Walklate, S. (2007), Understanding Criminology, 13 Eylül 2011  
http://www.scribd.com/doc/54361248/44/What-is-victimology 
(3) Türk Yılmaz, B. (2008), Faili Meçhul Cinayetlerde Mağdur 
Profili, Yükseklisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 
(4) Demirbaş, T. (2002), Viktimoloji (Mağdur Davranışı Öğretisi), 13 
Eylül 2011 http://www.kriminoloji.com/viktimoloji.htm

elifersoy20@gmail.com

BİLİM Elif Ersoy

Türkiye 1 milyon 
domaine ulaştı

Ticaret Kanununa getirilen alan adı zorunluluğu ile 
tüm firmalar özgün bir domain alabilmek için sıraya 
girerken, Türkiye 1 milyon alan adı adresine sahip 
olarak domain sıralamasında 500 ülke arasından 12. 
oldu.

Yeni Ticaret Kanununda her firmanın mutlaka bir internet 
sitesi kurması konusunda getirilen yasal zorunluluk 
sonrasında firmalar internet alt yapısında kapsamlı bir 
revizyon başlattı. Yasa öncesinde Türkiye genelinde 163 
bin olan com.tr uzantılı alan adı başvuruları 6 ayda 178 
bine ulaşarak önemli bir yükseliş gösterdi. Tüm uzantılarda 
alınan domain adreslerinin sayısı ise 1 milyonu geçerek 
Türkiye’yi dünya ortalamasında önemli bir sıraya ulaştırdı. 
 
Getirilen yasal zorunluluk ile özgün bir alan adı bulmak 
için sıraya giren ve birden fazla domain başvurusunda 
bulunan firmalar, genel domain istatistiklerini de olumlu 
yönde etkileyerek Türkiye’nin domain sayısında 500 ülke 
arasından ilk 15’e yükselmesine katkı sağladılar. Kısa 
sürede hızlı bir yükseliş yakalayan Türkiye 2011 Temmuz 
verilerine göre tüm uzantılarda 1.046.710 domain adresi ile 
1 milyonu geride bırakarak dünya sıralamasında 12. oldu.

HTC EVO 3D
2 boyutlu ve 3 boyutlu çekim için özel tuş 
Artık fotoğraflarınız yaşadığınız o anın kendisi kadar 
derinliğe sahip olacak. HTC EVO 3D, fotoğraf ve 
videolarınızı isterseniz 2D isterseniz 3D olarak 
çekebiliyor. Dahası özel gözlüğe gerek kalmadan 
izlenebiliyor. 4,3 inç QHD ekran internet sayfalarını 
net, görselleri keskin ve videoları büyük bir 
akışkanlıkla görüntülemenize olanak veriyor.

Yaşamı üç boyutlu olarak yakalayın 
HTC EVO 3D, çift kamera sayesinde filmleri ve 
fotoğrafları 3D olarak çekmenize olanak veriyor. 
Böylelikle, kaydedilen her şeyi 3D gözlüklerine 
gerek olmadan tüm detaylarıyla gerçekmiş gibi 
izleyebilirsiniz.

Boyut fark etmeksizin paylaşım 
HTC EVO 3D sadece 3D çekim yapmıyor, aynı 
zamanda fotoğraf ve videolarınızı birçok yolla 
paylaşmanıza olanak veriyor. HTC Sense ile içeriğinizi 
ister kendi televizyonunuzdan özel bir izleyici 
kitlesiyle, ister Facebook, Twitter veya YouTube 
üzerinden dünyayla paylaşabilirsiniz.

Daha hızlı internet taraması 
Hızlı çift çekirdekli işlemci ve en son Flash Player 
sürümüyle internette daha iyi tarama özelliği.
Ürünü detaylı incelemek için: 
http://www.htc.com/www/smartphones/htc-evo-3d

denizdemirdoven@gmail.com
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Garudasana
Eagle Pose
Kartal Duruşu 
Günümüzde teknolojinin sağladığı avantajların yanında 
en önemli dezavantaj, fiziksel bedenimizi çok fazla 
kullanmıyor olmamızdır. Kullanmadığımız bölgeler 
zamanla fonksiyonunu yitirir, görevini doğru yapamaz hale 
gelir. Beden hareket kabiliyetini yavaş yavaş yitirmeye 
başlar, bunun yanında duruş bozuklukları da fiziksel 
problemlere neden olur.  

Özellikle bilgisayar karşısında aynı pozisyonda uzun 
süre oturan kişilerin ortak problemi, omuzlardaki ve 
üst sırttaki ağrılar, sertlikler, kasılmalardır. Ağrıların ve 

sertliklerin giderilmesi için sürekli kasılı halde olan bu 
kasları açıp esneterek o bölgedeki kan akışını, enerji akışını 
rahatlatmamız gerekir.

Üst sırt, omuzlar, kürek kemikleri ve kolların esnetilip 
açılmasını sağlayan çok faydalı bir poz olan ‘kartal pozu’ 
aslında alt beden, bacaklar ve dengenin geliştirilmesi 
içinde çok faydalıdır. Fakat bu yazıda üst bedeni çalıştıran 
bölümünü anlatacağım.

Poza başlarken: Yerde ya da bir sandalyenin üstünde 
omurgayı düz tutarak oturuyoruz. Sağ kolumuzu dirsekten 
bükerek bedenin ortasına yukarı ve öne doğru getiriyoruz, 
daha sonra sol kolumuzu dirsekten bükerek sağ dirseğin 
üstünden geçirip avuçlarımızı birbirine çevirerek 
birleştiriyoruz (Eğer birleştiremiyorsak ulaşabildiği 
yerde bırakabiliriz, önemli olan dirsekleri iç içe geçiriyor 
olabilmek). Daha sonra dirseklerimizi yukarıya kaldırıyoruz 
ve ileri doğru itiyoruz. Derin bir nefes alıp nefesimizi 
boşaltırken üst sırttan hafifçe öne doğru katlanıyoruz. 
Uzun, derin nefesler alıp vererek pozun içinde en az beş 
nefes kalıyoruz. Sırttaki yatay kaslar yanlara doğru açılıp 
esniyor ve kürek kemiklerini tutan dokular açılıp esnerken, 
o bölgedeki kan dolaşımı ve enerji akışı rahatlıyor.

Bitirdikten sonra aynı duruşu kollarımızı değiştirerek tekrar 
yapıyoruz.

Her gün kartal pozunu yaptığınızda omuzlarınızda 
ve üst sırtınızdaki ağrıların, sertliklerin azaldığını ve 
kaybolduğunu göreceksiniz. 

Fakat bu pozu yaptıktan sonra mutlaka ‘inek başı duruşu’ 
ile bedenin önündeki dokuları da (göğüs kafesi) açıp 
esneterek dengelemek gerekir.

Nar Ekşisi 
Nar ekşisi, nar suyunun içindeki şekerin 
karamelize olmasını sağlayıp suyunun 
uçurulmasıyla elde edilen bir üründür. 

Mayhoş ve tatlı bir tadı vardır, balzamik 
sirkeyi andırır. Adeta bir ilaç, hatta 
antibiyotik olan nar, özellikle bağışıklık 
sistemini güçlendirerek pek çok 
hastalıktan korur. İçerdiği bazı maddelerle 
kolesterol ve şekeri de dengeleyen nar, 
kalp sağlığını koruduğu gibi, kanser 
hücrelerinin de gelişmesini engeller. 

Antioksidan yönünden son derece 
zengindir.

Piyasada nar ekşili sos adı altında 
satılan ürünle hakiki nar ekşisi 
karıştırılmamalıdır. Nar ekşili sos glikoz 
ve sitrik asidin ısıtılmasıyla elde edilen 
bir üründür. Nar ekşili sosun yıllık üretimi 
yaklaşık 600 ton civarında, gerçek nar 
ekşisinin ise 15-18 ton civarındadır. 

Ürün Temini İçin:  Şah Bazaar
Tel: 0216 382 1271 – Hülya & Osman 
Yaman Şehit Recep Koç Cad. 17/A 
Büyükada İstanbul

ŞAH BAZAAR

SAĞLIK Nilgün Çevik Gürel

Hatice Çoban Uzun

Tavuk Ciğeri Pate 

Berfin And
 

Malzemeler:

4 çorba kaşığı tereyağı
½ su bardağı ince kıyılmış kuru soğan

3 diş ezilmiş sarımsak
1 avuç dolusu taze kekik

1 adet kereviz sapı
Top karabiber

2 adet defne yaprağı
6 su bardağı su

750 gr. tavuk ciğeri
3 çorba kaşığı Grand Marnier (konyak)

1 çay bardağı krema
50 gr. ekstra tereyağı 

Yapılışı: 

Tereyağını bir kapta eritin. Soğan, sarımsak ve kekiği 
ekleyin. Orta ateşte 10 dakika pişirin. Bir tencereye 6 su 
bardağı suyu koyun. İçine kereviz sapı, defne yaprağı, 

tane karabiberleri katıp kaynatın. Su fokurdayınca altını 
kısıp 10 dakika daha kaynatın.

Tavuk ciğerini ekleyerek 10 dakika daha pişirin. Tavuk 
ciğerlerini soğan, sarımsak ve kekikle birlikte süzüp 

blenderdan geçirin. Püre kıvamına gelince konyak, tuz 
ve karabiberi ekleyin. Kremayı da ekleyip karıştırın. Bu 

karışımı servis yapacağınız kabın içine dökün. 50 gr. 
ekstra tereyağını eritip üzerine dökün ve buzdolabında 

dinlenmeye bırakın. Yanında tost melbalarla servise 
çıkartabilirsiniz.

Afiyet olsun.

zberfin.and@gmail.com

Gomukhasana
Cow Face Pose
İnek Başı Duruşu
Bedenin ön tarafını açıp esneten bir 
önceki ‘garudasana’ pozunu dengeleyen 
bir duruştur, aynı zamanda bacaklar, 
ayak bileği ve kalçaları da açıp esnetir. 
Fakat bu bölümde sadece üst bedeni 
çalıştıran duruşu anlatacağım.

Omurgamızı düz halde tutabilecek 
şekilde yerde ya da sandalyede 
rahatça oturuyoruz. Sağ kolumuzu 
dirsekten bükerek sırtımızın arkasına 
yerleştiriyoruz, elimizi ulaşabildiği 
kadar yukarıya doğru uzatıyoruz. Diğer 

kolumuzu da başımızın yukarısından, 
dirsekten bükerek sırtımızın arkasındaki 
elimize ulaşıp parmaklarımızı birbirine 
kenetlemek istiyoruz. Eğer ellerimiz 
birbirine yaklaşmıyorsa bir kemer ya 
da havlu yardımıyla ellerimizi birbirine 
yaklaştırabiliriz. Pozun içinde sakin, 
uzun, derin nefeslerle en az beş defa 
nefes alıp vererek kalıyoruz ve diğer 
tarafı yapmak için aynı işlemleri 
tekrarlıyoruz. 

Pozları yaptıktan sonra bir süre ellerimizi 
dizlerin üzerine getirip, kollarımızı 
yere doğru ağırlaştırıp kalmak beden 
farkındalığımızı arttıracağı gibi, 
çalıştığımız dokuların tekrar yerine 
yerleşmesine izin veriyor. 

nilcvk@gmail.com


